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Reglement Vlaamse Jeugd Kampioenschappen 

korte baan (25m-bad) 
1. Aan de VJK korte baan kunnen enkel zwemmers deelnemen, die in het bezit zijn van een 

competitievergunning bij een club, aangesloten bij de Vlaamse Zwemfederatie. 

 

2. De VJK korte baan staan open voor de leeftijdscategorieën meisjes 11 t.e.m. 13 jaar en jongens 

11 t.e.m. 14 jaar. De aangeduide leeftijd is de leeftijd die de zwemsters of zwemmers hebben 

op 31 december van het kalenderjaar in kwestie. 

 

3. Wedstrijdreglement 

 

3.1. 11-12 jarigen (meisjes/jongens) 

Inschrijven voor 4 wedstrijden verspreid over de volledige dag:  

AM: 1 x 200m en 1 x 50m 

PM: 1 x 100m en 1 x 50m 

Elke wedstrijd verplicht in een andere zwemslag  (welke wedstrijd in welke zwemslag is vrij te 
bepalen). 

3.2. 13 jarigen (meisjes/jongens) en 14 jarigen (jongens) 

Inschrijven voor 4 wedstrijden verspreid over de volledige dag: 

AM: 1 x 200m en 1 x 100m 

PM: 1 x 100m en 1 x 50m 

Elke wedstrijd verplicht in een andere zwemslag (welke wedstrijdafstand in welke zwemslag 
is vrij te bepalen). 

3.3. Na optelling van de behaalde FINA punten van de vier wedstrijden zal de top 8 van elke leeftijd 

een finale betwisten. Meisjes en jongens 11-12 jaar zwemmen in de finale 100 meter 

wisselslag. Meisjes 13 jaar en jongens 13-14 jaar zwemmen in de finale 200 meter wisselslag. 

 

4. Zwemmers die aan de VJK korte baan deelnemen dienen de limiettijd op 200m wisselslag of 

op 400m vrije slag gezwommen te hebben. Deze limiettijden kunnen gezwommen worden in 

zowel een 25m- als in een 50m bad en dit van 01/01/2019 tot en met 18/10/2020. 
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Limiettijden VJK korte baan 2020: 

  Meisjes Jongens 

11 jaar 400 vrije slag 06:16,84 06:12,98 

 200 wisselslag 03:22,43 03:23,12 

12 jaar 400 vrije slag 05:48,57 05:48,40 

 200 wisselslag 03:05,58 03:05,15 

13 jaar 400 vrije slag 05:26,56 05:18,04 

 200 wisselslag 02:53,83 02:50,87 

14 jaar 400 vrije slag  05:04,05 

 200 wisselslag  02:39,84 

 

De limiettijden voor het VJK zijn gebaseerd op de Rudolph tabellen 2020. De volgende punten 

werden hierbij gebruikt zijn. 

 meisjes jongens 

11 jaar 4 3 

12 jaar 5 4 

13 jaar 6 5 

14 jaar  6 

 

5. De zwemmers dienen ingeschreven te worden met hun beste absolute tijd (25m of 50m), 

gerealiseerd in de periode vanaf 01/01/2019 tot en met 18/10/2020. Er zal geen tijdsconversie 

van 25m naar 50m  doorgevoerd worden bij de opmaak van het programma. 

Tussentijden worden niet aanvaard als inschrijftijd (met uitzondering van de eerste zwemtijd 

van een aflossing). 

Indien de zwemmer/zwemster geen officiële tijd gerealiseerd heeft binnen de periode 

01/01/2019 tot en met 18/10/2020 op een bepaald nummer die hij/zij dient te zwemmen 

volgens het reglement, mag er ingeschreven worden zonder tijd. 

De uiterste inschrijfdatum is 23/10/2020 voor 9u00. Bij laattijdig inschrijven wordt er een 

administratieve kost aangerekend van 350 euro. 

 

6. De zwemmers dienen hun medaille (medailles enkel voor de finales) persoonlijk te komen 

afhalen tijdens de uitreiking. Niet afgehaalde medailles blijven eigendom van de organisatie. 

 

7. Inschrijvingen 

• De inschrijvingen versturen naar: pascale.verbauwen@zwemfed.be 

• Inschrijving met Lenex file uit Team Manager. 

• Bij de inschrijving de naam en het CV-nummer van de afgevaardigde opgeven. 

• Uiterste inschrijving 23/10/2020, voor 9.00 uur. 

• Inschrijvingsgeld: 25 euro/zwemmer.  Het inschrijvingsgeld wordt gefactureerd 

na de kampioenschappen. 
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8. Officials 

Officials dienen zich voor een volledige dag op te geven 

Aantal officials: 

• 1 official vanaf 3 zwemmers 

• 2 officials vanaf 10 zwemmers 

• 3 officials vanaf 20 zwemmers 

• ………. 
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